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Beste patiënt

Het team van de eenheid beroertezorg heet u van harte welkom. Onze 
afdeling bevindt zich op de eerste verdieping en is makkelijkst  te bereiken 
via het volgen van route 463.
Ongetwijfeld zit u met veel vragen. Wij doen ons best om u zo goed 
mogelijk te verzorgen en de vele twijfels op te vangen. Het is vast een 
geruststelling dat een continu bewakingssysteem en de permanente 
aanwezigheid van een verpleegkundige ons toelaten om o.a. uw hartritme, 
bloeddruk en ademhaling nauwgezet te observeren. Ook de neurologische 
toestand zal continu opgevolgd worden.
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt of bijkomende 
informatie wenst, kunt u terecht bij de arts of de verpleegkundigen.

Wij wensen u een zo aangenaam mogelijk verblijf op onze afdeling en een 
spoedig herstel!

Het team telt artsen, verpleegkundigen, paramedici

Zaalronde artsen
Als u als familie een arts wenst te spreken neemt u best contact op met de 
hoofdverpleegkundige.
De neurologen hebben vaste momenten voor hun ronde op de afdeling. 
Tijdens dit moment kan uw familie de arts spreken.

Veiligheid
Om veiligheidsredenen vragen we zo weinig mogelijk waardevolle zaken 
op de kamer te laten. Er is een klein kluisje beschikbaar in de kamer.
Breng zo weinig mogelijk persoonlijk gerief mee. Op de afdeling hebt u 
enkel toiletgerief nodig (scheergerief, tandenborstel…).
Er mag geen medicatie bewaard worden op de kamer. Geef uw 
thuismedicatie af aan de verpleging of neem ze terug mee naar huis als de 
medicatie voorradig is op dienst.
Bij opname krijgt u steeds een identificatiearmbandje dat u altijd moet 
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blijven dragen gedurende de hele opname. Controleer bij het aanpassen 
van het armbandje steeds zelf uw naam en geboortedatum. 

Bezoekuren
Tussen 14.30 en 15.30
Tussen 18.30 en 19.30
Maximum 3 personen.
Indien kinderen : neem contact op met een verpleegkundige.
Er is geen bezoek in de voormiddag, uitgezonderd voor de zaalronde van 
de arts.

Telefoon
Een persoonlijke telefooncode of gratis internet kan aangevraagd worden 
via een verpleegkundige.

Bij uw vertrek
Zodra uw medische toestand stabiel is en de behandeling optimaal gestart 
is, zal de neuroloog beslissen om u over te brengen naar een gewone 
kamer op de afdeling neurologie gelegen op dezelfde verdieping. U 
wordt verder opgevolgd door het multidisciplinair team dat samen met u 
een handelplan zal opstellen.
U wordt gevraagd het ziekenhuis te verlaten vóór 14 uur. Als u dit wenst 
kunnen we ziekenvervoer aanvragen. Dit is ten laste van de patiënt.

Wat krijgt u mee?
• De brief voor de huisarts wordt digitaal doorgestuurd.
• Zo nodig leggen we een controleafspraak vast
• Enkel nieuw opgestarte medicatie wordt meegegeven tot en met de 

volgende werkdag, samen met de afgegeven thuismedicatie.
• U krijgt ook de ingevulde documenten en attesten mee naar huis.
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Verwittig eerst de verpleegkundige voor u het ziekenhuis verlaat en ga 
langs bij de inlichtingen aan het onthaal van het ziekenhuis.

Controleer steeds zorgvuldig het kluisje, kast en badkamer om te kijken of 
u niets hebt achtergelaten.

Contact
Campus Rembert Torhout
t 050 23 23 55

Hoofdverpleegkundige
e kevin.constant@azdelta.be

Artsen
Dr. Annelies Depreitere
Dr. Maarten Goethals Maarten
Dr. Jen Maes


